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1. Под информация в науката информатика се разбира: 

a) наличие на връзка между материални обекти; 

b) присъщо на материята свойство; 

c) елемент в управлението на човешкото общество; 

d) съвкупност от съдържателни сведения. 

 

2. В принципната схема на микропоцесорните компютърни системи, освен 

микропроцесор влизат: 

a) външна памет, входно-изходни устройства, комуникационни канали; 

b) периферни устройства, управляващи устройства, контролери; 

c) вътрешна памет, системна памет, контролери за периферните устройства; 

d) запаметяващи устройства, преработващи устройства, портове. 

 

3. Компютърът обработва информацията под формата на: 

a) магнитни полета; 

b) байтове и  битове; 

c) електрически импулси; 

d) файлове и папки. 

 

 

 



4. Миналната честота на опресняване изображението на екрана на монитора, 

при която човешкото око не забелязва трептенията е 

a) 45 Hz; 

b) 105 Hz; 

c) 85 Hz; 

d) 65 Hz. 

 

5. За следната компютърна конфигурация:Intel Celeron 700 (128K Cache), 64 MB 

SDRAM, 10 GB HDD 3,5" FDD, Monitor 15" EV 500, 48X CD-ROM, Fаx modem 

56K, Win 105 keyboard, MS Mouse, Speakers Creative GS300 скоростта на 

устройството на четене на дигитални дискове е: 

a) 10 

b) 64 

c) 56 

d) 48 

 

6. Една от основните характеристики на процесора в компютърната сисема е: 

a) междуточково разстояние; 

b) тансферна скорост; 

c) честота на опресняване; 

d) неговата разрядност. 

 

7. Апаратната част на компютърната система е известна под името: 

a) софтуер; 

b) хардуер; 

c) микроуер; 

d) макроуер. 

 



8. Програмите, които управляват ресурсите на компютърната система и 

осъществяват връзката на потребителя с нея, се наричат: 

a) помощен софтуер; 

b) приложен софтуер; 

c) системен софтуер; 

d) графичен софтуер. 

 

9. Операционната система представлява съвкупност от програмни средства: 

a) които са инсталирани на компютърната система от потребителя; 

b) за управление работата на компютъра и улесняване диалога с потребителя; 

c) използвани от потребителят при извършване на повтарящи се действия; 

d) с чиято помощ само комуникира с компютърната система. 

 

10. Мултимедия е името на: 

a) специализирани програми, които притежават няколко медийни компонента; 

b) частите на компютъра, които възпроизвеждат различни медийни  формати; 

c) сервизни програми, които управляват медийните компоненти; 

d) концепция за съчетаване на звук, анимация, видео и други типове медия. 

 

11. Една папка, намираща се на твърдия диск, може да съдържа: 

a) папки и файлове; 

b) сектори и пътечки; 

c) дялове и полета; 

d) битове и байтове. 

 

 

 



12. По разширението на файла може да се определи: 

a) типа на информацията, запазена в него; 

b) големината при съхранение на диска; 

c) използваната за създаването му програма; 

d) потребителят, който го е създал. 

 

13. Действието, при което се увеличава  размерът на прозорец на програма, така 

че да заеме целия екран на монитора, се нарича: 

a) максимизиране на прозореца; 

b) възстановяване на прозореца; 

c) затваряне на прозореца; 

d) минимизиране на прозореца. 

 

14. В графичния потребителки интерфейс менюто, което се появява при 

щракване с десен бутон на мишката се нарича: 

a) помощно меню; 

b) падащо меню; 

c) контекстно меню; 

d) системно меню. 

 

15. Лицензирането на софтуерен продукт по своята същност е придобиване: 

a) на дисков носител с копие на продукта; 

b) на документ за собственост върху продукта; 

c) на законно право за използване на продукта; 

d) на оригинална документация на продукта. 

 

 



16. Под неоторизиран достъп при работа с компютърна система се разбира: 

a) използването на софтуерен продукт, без лицензионни права; 

b) прехвърлянето на данни от една компютрна система на друга. 

c) опит за достъп до информация без потребителско име и парола; 

d) тиражирането на неприлични материали чрез компютъра. 

 

17. Компютърният вирус е: 

a) последователност от инструкции, които се въвеждат чрез клавиатурата от 

потребителя; 

b) елемент, разположен в компютърната кутия, който пречи на нормалната 

работа; 

c) изпълним файл, съдържащ последователност от команди на специален език; 

d) паразитна програма, създадена с цел да унищожи друга програма или 

файлове с данни. 

 

18. Служебна програма, съдържаща се в операционната система MS Windows, с 

която могат да се архивират данни се нарича: 

a) BACKUP; 

b) ARJ; 

c) WINZIP; 

d) SETUP. 

 

19. Съхраняването е основна дейност при изграждането на един компютърен 

документ, свързана с : 

a) отпечатването му върху хартиен носител; 

b) запазването на текста върху магнитен носител; 

c) проверката му за граматични и стилистични грешки; 

d) промяна на вида му, чрез специализирани средства. 



 

20. При компютърна обработка на текстове дума е: 

a) основен елемент на езика и речта; 

b) последователност от знаци, несъдържаща интервал; 

c) съвкупност от последователно въведени букви; 

d) основна част, от която се изгражда изречението. 

 

21. При компютърна обработка на текстове изречение е: 

a) последователност от думи, свързани с интервал, разположени на един ред; 

b) последователост от думи разделени с интервал, завършващи с препинателен 

знак; 

c) последователност от думи, свързани по смисъл, завършващи с препинателен 

знак; 

d) последователност от думи, започващи с главна буква, разположени на един 

ред. 

 

22. При компютърна обработка на текстове абзац е: 

a) последователност от изречения, завършващи със специален знак за край; 

b) смислово обособена част от текста, разположена между два нови реда; 

c) част от документа с еднотипна структура и оформление; 

d) последователност от изречения, разположени на една страница. 

 

23. Алекс и Бети си изпращат кодирани съобщения от думи. 

Кодирането на всяка дума правят по следния начин: 

 Записват буквите на думата в обратен ред 

 Изместват циклично буквите с по 2 позиции на ляво 

 Заместват всяка буква със следващата в азбуката 

(буквата Z заместват с буквата A) 



Например думата BEAVER се трансформира в WBFCSF, като стъпките са 

следните  

BEAVER -> REVAEB -> VAEBRE -> WBFCSF 

Алекс иска да изпрати съобщението FLOOD. Как го е кодирал? 

a) EPMFH  

b) WJSSF  

c) POLLD 

d) PMGEP 

24. Разглеждаме двойките, съставени от име на операционна система и 

име на производител. При коя от двойките операционната система  

не съответства на производителя: 

a) Solaris, Mozila Corporation 

b) Windows, Microsoft Corporation 

c) IOS, Apple Inc. 

d) Android, Google Inc. 

 

25. Производител опакова телефони и таблети в два вида кашони, за да ги 

изпраща по магазините за продажба: 

 

Кашон от първи вид - съдържа 3 телефона и 2 таблета. 

Кашон от втори вид - съдържа 5 телефона 

 

Кашоните се опаковат с максималния си капацитет. 

Ако разполага с произведени 20 телефона и 10 таблета, 

в колко кашона може да ги опакова? 

a) 4 

b) 5 

c) 6 

d) 7 



 

26. Върху масата са поставени седем картончета с различна форма, цвят,  

големина и позиция: 

 

Кое от твърденията е вярно: 

a)   За някоя двойка картончета X и Y, X e синьо, Y е светло и 

X е по-високо разположено от Y  

 

b).   За всяка двойка картончета X и Y, ако X e квадрат и Y е кръг, 

тогава X е по-високо разположено от Y  

 

c).   За всяка двойка картончета X и Y, ако X e малко и Y е голямо, 

тогава X е отдясно на Y  

 

d).   За всяка двойка картончета X и Y, ако X e светло и Y е синьо, 

тогава X е по-ниско разположено от Y  

a) 

b) 

c) 

d) 

 

 

 

 



27. На коя картинка е изобразен компютърен процесор? 

 

Отбележете верния отговор и натиснете бутона най-отдолу: 

a) 

b) 

c) 

d) 

28. Дадено е число в двоична бройна система: 11111111. 

Стойността на кой от следните изрази (написани в десетична бройна система) 

е равна на даденото двоично число: 

a)  2*2*2*2*2*2*2*2-1  

b)  2*2*2*2*2*2*2*2  

c)  2*8  

d)  1+1+1+1+1+1+1+1 

 

 

 



29. Точно едно от яйцата е златно.  

Знаем, че: 

1. Златно е c или е или f или g 

2. Златно е a или c или d или f 

3. Не е златно нито c, нито d, нито g, нито h 

 

 
 

Koe е златно? 

a) – a  

b) – c  

c) – e  

d) – f  

 

30. Квадратчетата от показаната редица са номерирани и оцветени. 

 

Червени са точно тези квадратчета, които са номерирани с число, 

което е: 

a)  просто и нечетно 

b)  не е ((не е просто) или (не е четно)) 

c)  (не е просто) или (не е четно) 

d)  (съставно) и (не е четно) 

  



----------Ключ---------- 

 

1. (d)  

2. (c)  

3. (c)  

4. (c)  

5. (d)  

6. (d)  

7. (b)  

8. (c)  

9. (b)  

10. (d)  

11. (a)  

12. (c)  

13. (a)  

14. (c)  

15. (c)  

16. (a)  

17. (d)  

18. (a)  

19. (b)  

20. (b)  

21. (b)  

22. (a) 

23. (d) 

24. (a) 

25. (c) 

26. (c) 

27. (a) 

28. (a) 

29. (d) 

30. (d) 

 


